POZVÁNKA
NA ODBORNOU MISI SPO JENOU S KONFERENCÍ
ISRAEL HOMELAND SECURI TY & CYBER 2018
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Datum konání: 12. - 15. listopadu 2018
Hlavní témata konference:
Zabezpečení strategické infrastruktury firem i státních orgánů
Kybernetická bezpečnost
Současné hrozby CBRN terorismu
Příprava na kritické situace a událostí
Ochrana majetku
Boj proti terorismu
Česko-izraelská smíšená obchodní komora a zahraniční kancelář CzechTrade Tel Aviv, ve spolupráci s
Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu, společně organizují program spojený s návštěvou mezinárodní
konference a veletrhu ISRAEL HOMELAND SECURITY & CYBER 2018.
Izrael patří do nejužší světové špičky v oboru národního zabezpečení, boje proti terorismu a kybernetické
bezpečnosti. Mezinárodní konference a veletrh HLS & CYBER má proto velmi vysokou úroveň, vytváří
příležitost seznámit se s posledními trendy v několika oborech a navázat kontakty s vyspělými izraelskými
společnostmi. V rámci konference budete mít i možnost domluvit si B2B schůzky s ostatními účastníky a
firmami prostřednictvím on-line systému Chance2Meet. Na třetí den připravili organizátoři prezentaci
bezpečnostních technologií přímo v terénu – to je unikátní šance vidět na vlastní oči špičkové izraelské
zabezpečovací systémy. Součástí programu je i zahajovací koktejl v telavivském přístavu a networkingová
večeře v izraelské restauraci. Posledního ročníku v roce 2016 se účastnilo více 5 tis. delegátů z 80 zemí celého
světa, další informace k odbornému zaměření konference jsou k dispozici na webových stránkách
organizátora http://israelhlscyber.com/homepage/.

Program odborné mise:
Pondělí, 12. listopadu 2018
Individuální přílet účastníků do Tel Avivu
19.00 – 21.30 Gala večer – koktejl pro registrované účastníky k zahájení konference v telavivském přístavu
Úterý, 13. listopadu 2018
9.30 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání na výstavišti (včetně oběda)
Středa, 14. listopadu 2018
9.30 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání na výstavišti (včetně oběda)
20.00 – 22.30 Networkingový večer spojený s večeří na pozvání CzechTrade
Čtvrtek, 15. listopadu 2018
8.00 – 19.00 Demonstrace izraelských bezpečnostních technologií v terénu (pro zahraniční účastníky
konference zajišťuje organizátor veletrhu včetně oběda), místo bude upřesněno
Pátek, 16. listopadu 2018
Individuální odlet účastníků

Uzávěrka přihlášek je 15. září 2018.
Formulář přihlášky prosíme vyplnit a zaslat na uvedenou adresu co nejdříve.
Těšíme se na Vaši účast!

